
Kültür Dergisi Çıkarmak 
Sözlü tarih insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türüdür. Tarihin içine 

hayatı sokar, kapsamını genişletir. Kahramanlarını sadece liderler 
arasından değil çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar bilinmeyen insanlar 

arasından da seçer… İçine ve dışına taşır.  Sayfa 4 
 

                Çatalca’da Doğmak   

GÜNDÖNDÜ 

 

Daha az ayrıcalıklı ve özellikle 

yaşlı olanların saygınlık ve özgü-

ven hissi kazanmalarına yardımcı 

olur. Toplumsal sınıflar ve nesil-

ler arasında bağlantıyı, dolayısıy-

la anlayışı sağlar. Ortak anlamları 

ortaya çıkararak tarihçiye ve 

başka insanlara bir mekana ya da 

zamana ilişkin aidiyet duygusu 

kazandırabilir. Kısacası daha dolu 

insanlar yaratır. Aynı şekilde, 

sözlü tarih, insanı tarihin kabul 

edilmiş mitlerini ve tarih gelene-

ğinin içinde yer alan baskın yar-

gıları tartmak zorunda bırakır. 

Tarihin toplumsal anlamını kök-

ten dönüştürmek için bir araçtır.”  

  

Paul Thompson  

  

     Kendine ait her şeye karşı 

sevgi duymak insana özgü bir 

zaaf olsa gerek.Doğduğum yer 

olan Çatalca’yı, daha onu gör-

meden seviyordum... 

      Diyeceksiniz ki, doğduğun 

yeri nasıl görmedin. 

      Görmedim, çünkü altı aylık 

bir bebekken oradan ayrılmı-

şım... 

      Bebek gözlerimle gördüğüm 

şeyleri, her şeyden önce de an-

nemin babamın ilk bebeklerinin 

üzerine eğilen gepgenç yüzlerini 

anımsamayı ne çok isterdim... 

      Beni öpüp koklayışlarını… 

Ne yapalım ki yaşam haksızlık-

larla dolu…... 
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Çatalca’m 

 Bu sokaklarda ayak izlerim var; 

Onları hatırlıyorum...  

Eğilip okşamak istedim,  

Gelsin giden yıllarım...  

Çocukluğum, gençliğim 

Saklanmış avuçlarında.  

Unutulan sevdalar gizli sende,  

Anılar geldi geçti 

Gözümden perde perde...  

Sana geldim Çatalcam; 

Çocukluğumu geri ver bana 

Ya da kulaklarımdan  

Al bu sesleri...  

 

Perihan Güldüren 

Çatalca'ya   Yeşil 

Yakışıyor 

2020 
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Milattan önceki zamanında hüküm sür-

müş, adı gerçekle söylenceler arasında 

kaybolmuş imparatorlar devrinde, yedi 

iklimden gelmiş, ünlü taş ustaları, kâhin-

ler, yıldız bilimciler İstanbul'a yolculuk-

ları sırasında Çatalca'daki Hanın içinde 

toplanır mola verirlerdi.                                                         

Kalbur zaman içinde, yıldız bilimci bü-

yücüler, Çatalca'da ki bir Kervansaray’-

da bir araya geldiler.  Ve Çatalca halkını 

yer ve gök afetlerinden, barbarlardan, 

salgın hastalıklardan, yangınlardan koru-

mak için şehrin iki tepesine iki tılsım 

kurdular. 
Constantinus (324-337) Hıristiyanların ilk 

imparatoru tılsımlı şeylere karşı savaş aç-

mıştı. Çatalca bölgesinde ne kadar tılsım 

ile anılan anıt heykel ve taş yazıt varsa ya 

kırdırdı ya da üzerlerine kendi heykellerini 

koydurdu. 

Antik Çağda bile var olan Çatalca'da, 

yüksek iki tepede bulunan iki taş yazıt 

tılsımlı idi. Rivayet o dur ki bu taş yazıt-

ların varlıklarından haberi olmayan Ça-

talcalılar bilmeden habersizce bu güne 

kadar korunmuşlardır. 

Çatalca 

 Çatalca kasabası Sirkeci Edirne demir-

yolu üzerinde Çatalca adı ile bir istasyo-

na sahiptir.İstanbul’dan 71.km dedir.ve 

kasabaya 2 km mesafededir.Tren istas-

yonu ile kasaba arasında bakımlı,güzel 

bir şose vardır.Çatalca kasabası İstanbul 

Edirne asfaltına da 17km bir şose ile 

bağlıdır;bu şosenin ana kara yolu ile 

kavşak noktası İstanbul tarafından gelin-

diğine göre,Büyükçekmece’yi geçtikten 

az sonra 56.km de dört yol ağzı denilen 

yerdedir.Bu kavşak noktasında yani 

Dörtyol ağzında ana asfalt Büyükçekme-

ce’den gelir,Silivri’ye doğru gider;bir 

şose yukarıda zikrettik,Çatalca’ya gi-

der,diğer çok kısa bir şose de az ileride 

görülen Mimar Sinan (Kalikratya) köyü-

ne varır.Çatalca dan sabahları yarım 

saatte bir,öğleden sonra saatte 

bir,Perşembe ve Pazar günleri her 45 

dakikada bir İstanbul’a bir yolcu otobü-

sü hareket eder.Kasabanın nahiyenin 

bütün köyleri de stabilize yol ile bağlan-

tısı vardır.Bu ansiklopedinin sahibi mü-

ellifi ve müdevveni R.E.Koçu kardeşi-

miz 1935 de askerliğini Çatalca kasaba-

sında yapmış idi.O zamanlar Çatalca dan 

İstanbul a sabahları iki,öğleden sonra da 

bir,tümü üç otobüs arabası kalkar idi 

diyor ve askerlik hatıraları arasında şu 

satırları yazıyor; 

 ÇATALCANIN TILSIMLARI     

Sayfa 2 Bülten Başlığı 

REŞAT EKREM Kocu 
İstanbul Ansiklopedisi 

Çatalca’yı  
Koru 



BİR ZAMANLAR ÇATALCADA 

 

Çatalca kasabasında Ferhat Paşa 

suyu civarın en güzel suyu-

dur,mikyası ma 3 dür.Setrelik de-

recesi biri 21,diğer ikisi 16 ve 18 

olan sular birleştirilerek kullanma 

ve içme suyu olarak Terkos tesi-

satsına ilave edilmiştir. 

 

 

 

Çatalca kasabası elektrik ışığına 

1947-1948 arasında kavuşmuştur. 

Kasabadaki sağlık merkezinden 

başka Çakı,Kabakça ve Kestane-

lik köylerinde birer dispanser 

(ebe ve sağlık memuru) vardır  

Çatalca üzümü 

Ressamların Babası NakkaşBaba  

verilmek üzere Belediye Başkanı Cağla-

şan Ege’ye teslim etti.Sonra da Muhte-

rem Sevgili Çatalcalılar acele bir işim 

dolayısı ile ayrılmak zorundayım. 

Hepinize Mutluluklar.. 

Başarılar dilerim. 

Allahaısmarladık.diyerek veda etti. 

Sema Özcan’ın sahadan ayrılışı da gelişi 

gibi tantanalı Halk,İstanbul’dan festivale 

katılmak için gelen yıldızı çılgınca al-

kışlayarak uğurladı.Yine Belediyenin 

tahsis ettiği taksiyle Çatalca’dan çıkar-

ken gözümüz festival için  kurulan tak’a 

takıldı.Tak’ta şunlar yazılıydı; 

  

’’Gül bakmakla gül olur,Yurt sevmekle 

yurt olur’’ 

  

                                                                       
Ses Dergisi 1968 40. sayı 

  

  

‘’Köylü kentli el ele.Her şeye layık bir 

ilçe’’ 

  

Bu slogan geçtiğimiz Pazar günü İstan-

bul’un en büyük ilçesi olan Çatalca’da 

defalarca tekrar edildi,genç,ihtiyar bütün 

Çatalcalılar’’ikinci’’turfanda olarak nite-

lendirdikleri ilçenin’’Birinci Süt ve 

Meyve Festivali’’için yek vücut olarak 

çalıştı.Çatalca’nın Belediye Başkanı 

Çağlayan Ege genç,kültürlü,faal bir ha-

nım.Kenarda kalan ve yeterince tanın-

mayan ilçenin propagandası için bir fes-

tival yapılmasını Belediye Meclisince 

karar altına aldırınca hemen sağa- sola 

koşmuş,ilk festivalin mükemmel olması 

için gecesini gündüzüne katmış.Bu ara-

da bize de müracaat etti ve ‘’Sema Öz-

can’ın festivale katılmasını temin 

etmemizi’’ rica etti.Biz de Çatalcalıların  

bu dileğini Sema Özcan’a ulaştırdık. 

Sema Özcan’ın bu teklifi memnuniyetle 

kabul etmasi üzerine de Pazar sabahı 

hepimiz Çatalca Belediyesinin gönderdi-

ği bir taksi ile yola koyulduk.Önce çeşit-

li yarışmalarda ödül alanlara ödülleri 

dağıtıldı.Bu arada Vefa Poyraz yanında 

oturan Selma Özcan’a senede kaç filim-

de oynadığını sordu ve ondan ‘’7-8 

‘’cevabı aldı. 

Açılış konuşmalarından ve ödül dağıtı-

mından sonra sıra ikramiyeli elma satışı-

na gelmişti.Naylon torbalar içinde satı-

lan elmalar numaralıydı.Sonunda üç kişi 

armağan kazandı.Kazanlara armağanla-

rının verilmesini Selma Özcan’dan rica 

ettiler.Oda kürsüye çıktı.Küçük seramik 

heykelciklerden birini Ümran Kararatya 

verdi,diğer ikisini kazananlar sahada 

bulunmadığı için bilahare kazanlara 

Bir Zamanlar Çatalca’da Trakya’nın hiç 

bir yerinde eşine rastlanmayacak şekilde 

kokulu ve cilbreli olup bazı yerlerinde 

ise çekirdeksiz üzüm yetiştirilmektedir. 

Bölgede 11 milyon kütük yılda 1.7  mil-

yon gelir elde edilmekte idi. 

İstanbul’un üzüm ihtiyacı bu bölgeden 

karşılanırdı. 

Bu bölgedeki bağlar 17.850 dölüm geniş 

bir araziyi kaplamakta idi. Bu bağlar çok 

özel gözetim ve bakım la korunurdu. 

Bağlara bakım sırasında kükürtleme ve 

diğer masrafların harcamaları bağcılığın 

gelişimi için devlet tarafından yapılırdı. 

Daha sonra   taksitler halinde devlete 

ödenirdi.Bu bölgede yetiştirilen üzüm-

lerden son derece kaliteli ve nefis şarap-

lar yapılır ve ihraç edilirdi. 

Bu bölge şarapları ismen bilinir ve piya-

sada aranırdı. 

Elma Ve Süt Festivali  
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 Ferhat Paşa Camisi:İki kez sadrazam-

lıkta bulunan vezir Ferhat Paşa tarafın-

dan 1575’te Mimar Sinan’a yaptırılmış-

tır.Kare planlıdır,kesme taştan inşa edil-

miştir.Büyük kubbenin yanında son ce-

maat yerini örten yarım kubbeler yer 

alır.İç süslemeleri,klasik Osmanlı üslu-

bunun 16.yüzyılda ulaştığı noktayı yan-

sıtır.Balkan Savaşları sırasında büyük 

ölçüde yıkıma uğramış,sonradan onarıl-

mıştır.Külliyesinde yer alan yapı önce 

Darü’l kura(Kur’an okumayı uzmanlık 

derecesinde öğreten okul),daha sonra 

Sıbyan Mektebi (ilkokul)olarak  

Kültür Mirasımız 

peynir imalathanesi 

(Kestanelik,Dağyenice,İhsaniye ve 

Aydınlar köylerinde peynirhaneler 

vardır.)2 yoğurthane (Nakkaş ve 

Kızılcaali köylerinde de birer yo-

ğurthane vardır.) 1 mukavva fabrika-

sı (istasyonda) 

Çatalca kasabasında 1 su değirmeni

(6 tane de köylerde)2 un fabrikası

(biri istasyonda,bunlar aynı zamanda 

ay çiçeği yağı da çıkarırlar) Ziraat 

bankası,1 eczane,1 Atatürk büstü 

havi park,1 Belediye sineması ve 

Gazinosu,1 Belediye hamamı,2 Otel

( Ferah otel,Park otel)2 Lokanta,3 

ekmek fırını,1 tepsi fırını,1 saatçi,6 

kasabi2 fotoğrafçı,7 kunduracı,5 ber-

ber,6 manifaturacı,1 kömürcü,16 

terzi,12 kahvehane,18 bakkal,2 sa-

raç,1 nalbant,4 keresteci ve inşaat 

malzemecisi,1 tatlıcı,1 bonmarşe,1 

oto tamircisi,1 kalaycı,1 hazır elbise-

ci,lastikçi,2 kebapçı,2 araba imalat-

hanesi,2 elektrik kaynakçısı,1 yor-

gancı,2 benzin istasyonu,2 zahireci,1 

tornacı,tesviyeci,2 tenekeci,1 radyo 

tamircisi,1 doğramacı,3 tuhafiye-

ci,kırtasiyeci,1 şeker bank,1 sigorta-

cı,1 avukat yazıhanesi,1 derici,2 ka-

şar peyniri imalathanesi,2 beyaz 

dır.Şimdiki Muhacir mahallesinin oldu-

ğu yerde yaptırdığı sarayın sularını özle 

bir membadan getirtmiş ve kasaba halkı-

nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu 

sudan ayrı bir kanalla birde çeşme yap-

tırmıştır.Halen Manisa çeşmesi adıyla 

bilinen bu çeşmedir.Birde Tekfur Ayaz-

ması adında bir ayazma vardır.Bu ayaz-

ma Hükümet Caddesinden İslam Mahal-

lesine giden üst cadde üzerinde-

dir.Bizans son imparatorlarından birinin 

küçük oğlu tarafından yaptırıldığından 

gayrimüslimler burada panayır yapıp 

istavroz duası okurlarmış. 

Çatalca Tarihi Çeşmeleri:Dr Mehmet Ali Kara-

ca’nın Çatalca Vilayeti kitabında Çatalca’da ki 

memba sularını şöyle anlatıyor: ‘’Çatalca Vilaye-
tinde birkaç tane ana memba suyundan başka kuyu 

ve yolları bulunan çeşme suları vardır.Memba 

sularının en içimli olanı Çatalca Kasabasında 
İslam Mahallesindeki Ferhatpaşa suyudur.Bu su 

aynı adı taşıyan caminin hemen bitişiğindeki bir 

çeşmeden akmaktadır.Çeşme 1600 (Hicri) yılında 
caminin yapımı sırasında Osmanlı Orduları Komu-

tanı Ferhatpaşa adını Hayrat olarak inşa edilmiş-

tir.Sertlik derecesi beş olup İstanbul’un Karakulak 
suyu ayarındadır.Kaynağı ise Çatalca Kasabasının 

kuzeybatısında,Çakıl köyüne giden Domuz dere 

denilen boğazın hemen bitimine yakın sol tafta 
Ferhatpaşa’nın adıyla anılan büyük bir kayadır.Su 

çeşmeye ilk döşendiği zamanki künklerle gelmek-

tedir.Su yolları hiç bakım ve onarım görmemesine 

rağmen su,içimizdeki güzelliği korumakta-

dır.Ancak bazen aşırı yağmurlar ve kışın kar sızın-
tıları sebebiyle adı değişip rengi bulanmaktadır. 

Yine Çatalca kasabasının Rum mahalle-

sinde Topuklu çeşme adında bir memba 

suyu olup içimi biraz ağırdır.Bunların 

dışında on dördüncü Padişah olan Sultan 

I.Ahmet’in Çatalca’ya geldiği sırada 

buranın havasını,suyunu çayırlık ve ova-

sının güzelliğini beğenerek yaptırdığı bir 

çeşme vardır.Bu çeşme 1603 tarihinde 

yapılmıştır.Günümüzde bu çeşme Çatal-

ca Kasabası kenarında Büyükçekmece 

ile Silivri’ye giden ana yol üzerinde-

dir.Çeşmenin çevresinde I.Ahmet’e ait 

bir dikili taş bulunmaktadır.Bu Padişa-

hın ikinci bir hayır eseri daha var-

Çatalca’da  Ticaret   1940  
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Çatalca’dan Yok Edilenler 

Çeşmeler 

Ali Saim Ülgen Arşivi - Ali Saim Ülgen archive 
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